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Probleemstelling

Scholen en hun besturen, die voor het eerst geconfronteerd
worden met lumpsumfinanciering, stellen blijkens de pilots
de volgende vragen:
• Help! ik zie de relatie tussen de inkomsten en uitgaven

niet. De ene keer houd ik veel geld over, de andere keer
kom ik héél veel tekort. Hoe zit dat?

• Ik zie toch geen kosten over het hoofd?
• Hoe is de vergoeding opgebouwd? 
• Hoe moet ik controleren of ik de goede vergoeding krijg?
• Hoe moet ik sturen op mijn personele kosten?

Aan deze vragen liggen de volgende zaken ten grondslag:
• Scholen/besturen zijn gewend om pér kostenpost een

inkomstenbedrag te krijgen en dat vervolgens ook voor
die kostenpost te besteden – soms is dat zelfs vóórge-
schreven! Er wordt dus vanuit de inkomsten geredeneerd
en níet vanuit de uitgaven. Een cultuuromslag op dit punt
is dan ook vereist!

• Scholen/besturen stellen het op prijs, indien er geen her-
kenbaar inkomstenbedrag per kostenpost beschikbaar 
is, om een ‘genormeerde onderbouwing’ te krijgen van de
bekostiging (conform het VELO-stelsel). Het probleem dat
zich hierbij voordoet is dat een genormeerde onderbou-
wing een landelijk gemiddelde is, waarop door individuele
scholen/besturen niet kan worden blindgevaren. Iedere
school/bestuur zal afwijken van het ‘landelijk 
gemiddelde’. 

Resumerend: de voorgestane wijze van lumpsumfinancie-
ring dwingt scholen/besturen om vanuit de kosten van de
organisatie te gaan redeneren en van daaruit de inkomsten
te ordenen. De controle op de inkomsten zal dan, vanuit de
sturende positie van bestuur en management, minder
belangrijk worden en de grip op de uitgaven zal (moeten)
toenemen.
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Inleiding

Lumpsumfinanciering is veel méér dan uitsluitend een wijzi-
ging van de methode die wordt gehanteerd om te bepalen hoe
hoog het bedrag is waar een school recht op heeft. Het bete-
kent vooral voor schoolbesturen dat zij moeten beschikken
over het vermogen om beleidsmatig te kunnen handelen. Dat
brengt met zich mee dat moet kunnen worden teruggevallen
op een geoliede administratieve organisatie. Die administra-
tieve organisatie kan deel uitmaken van ‘het eigen bestuur’,
maar kan ook zijn uitbesteed aan derden, een administratie-
kantoor. In de praktijk wordt het overgrote gedeelte van de
administratieve organisatie uitbesteed. 

Er valt géén blauwdruk te geven hoe een administratieve orga-
nisatie exáct moet worden opgezet. Wel zijn er bepaalde mini-
male eisen te stellen, waaraan moet worden voldaan om te
kúnnen komen tot (succesvolle) invoering van lumpsumfinan-
ciering. Deze ‘checklist’ beschrijft dat ‘minimale niveau’.
Bóven dat minimale niveau zijn andere zaken/activiteiten te
noemen. Bij het toenemen van die zaken/activiteiten zal de
kans op succesvolle invoering van lumpsumfinanciering stij-
gen, althans: voor zover dat herleidbaar is tot de administra-
tieve organisatie.

In de ‘checklist’ worden naast het minimale niveau nog twee
andere niveaus onderscheiden: een ‘hoog niveau’ en een ‘mid-
delmatig niveau’. Deze niveaus kunnen niet worden
beschouwd als ‘vaste ijkpunten’, die een bepaalde ‘gecertifi-
ceerde hoogte’ aangeven, maar slechts als reflectiepunten
waarop kan worden teruggegrepen om te beoordelen waar de
eigen (administratieve) organisatie staat in het proces van
lumpsumfinanciering.

2



C. Kengetallen
1. de feitelijke uitgaven voor de totale personeelskosten,

gedifferentieerd per maand
2. feitelijke salariskosten per functiecategorie (b.v. LA, LB,

DA, DB, etc.) gemiddeld per maand
3. overzicht van de maandelijkse bekostiging dat blijkens

de begroting is gereserveerd voor personeelskosten
4. verwachte stijging of daling (uitgedrukt in een percen-

tage) van de jaarkosten en van de jaarlijkse bekostiging,
rekening houdend met de periodieke salarisstijgingen

5. feitelijke kosten per maand voor ‘bijzondere’ personeels-
kosten, zoals voor ouderschapsverlof, ziektevervanging,
zwangerschap/bevalling, BAPO, herintreders en buiten-
gewoon verlof, over de afgelopen periode van 2 jaar

6. gemiddeld verwachte maandelijkse kosten voor ‘bijzon-
dere’ personeelskosten als bedoeld in punt 5 voor de
komende periode van tenminste 2 jaar

7. prognose van het leerlingenaantal in de komende 4 jaar,
gespecificeerd voor de onder- en voor de bovenbouw

8. overzicht van de huidige en prognose van de ‘gewichten’
van de leerlingen in de komende 4 jaar

9. inzicht in de gemiddelde gewogen leeftijd van het perso-
neel op een school, in relatie tot de landelijke gemiddeld
gewogen leeftijd

10. gemiddelde afdracht van het samenwerkingsverband
WSNS in de afgelopen periode van 2 jaar

11. verwachte afdracht van het samenwerkingsverband
WSNS in de komende periode van 2 jaar

12. verwachte incidentele inkomsten in een periode van 
2 jaar
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I. Minimaal vereist niveau van de
administratieve organisatie

A. Personele organisatie
1. er is een personeelsdossier van alle medewerkers in de

organisatie
2. de personeelsdossiers, bedoeld onder A1, zijn compleet

en inzichtelijk
3. alle huidige financiële verplichtingen van de organisatie

jegens een medewerker zijn opgenomen in zijn perso-
neelsdossier (zoals BAPO, spaarverlof, ouderschapsver-
lof, toelagen, gratificaties, etc.)

4. bevindingen van de accountant met betrekking tot de
personeelsdossiers zijn verwerkt in deze dossiers

B.Financiële organisatie
1. de financiële administratie voldoet aan alle boekhoud-

voorschriften die daarvoor gelden en is inzichtelijk
2. de begroting die geldt is verwerkt in de financiële 

administratie
3. de inkomsten en de uitgaven worden minimaal éénmaal

per twee weken verwerkt
4. er is in de organisatie een heldere en eenduidige regel

wie bevoegd is tot het geven van betalingsopdrachten
5. de indeling van het exploitatie-overzicht sluit nauw aan

bij de gemaakte begroting
6. de geldstromen die samenhangen met ‘zorg’ (WSNS en

LGF) zijn duidelijk herkenbaar in de administratie
7. de geldstromen die op andere wijze dan via ‘rijksbekosti-

ging’ in de organisatie te onderkennen zijn, zijn duidelijk
herkenbaar in de administratie
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4. is er sprake geweest van kritiek in de afgelopen jaren
van de accountant op de jaarstukken of de boekhouding?
(indien ja, dan is het nodig om na te gaan of de inhoud
van de administratie, of de procedures die worden
gevolgd verbetering verdienen)

5. is de inhoud en complexiteit van de ontvangen financiële
informatie toereikend als bedoeld in D5 toereikend om
besluiten te kunnen nemen? (zo nee: dan is het nodig om
de inhoud of de complexiteit van de informatie aan te
passen aan de behoefte)

6. is er een duidelijk herkenbare relatie tussen de doelen
die zijn opgenomen in de begroting en de feitelijke kos-
ten die worden gemaakt (zo nee: dan is het nodig de
wijze van begroten onder de loep te nemen)

II. Hoog niveau van de administratieve
organisatie

Indien de administratieve organisatie een hoog niveau heeft,
wordt tevens voldaan aan de volgende punten:

A. Personele organisatie
1. indien de administratie is uitbesteed: werken met een

duidelijk omlijnd dienstverleningspakket, waarin een
heldere opsomming is opgenomen van uit te voeren
werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten,
alsmede van de kwaliteitsniveaus die worden nage-
streefd en de wijze waarop die gemeten wordt (service
level agreements)
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D. Procedures
1. er is een één-op-één aansluiting tussen de personeels-

en salarisadministratie enerzijds en de financiële 
administratie anderzijds

2. de betalingstermijn voor facturen en de procedure waar-
langs tot betaling kan worden gekomen is in de organi-
satie geregeld

3. betaling van facturen en boeking daarvan vindt plaats in
één samenhangende handeling, danwel binnen een
geregelde termijn

4. er is een heldere en eenduidige richtlijn waarin is aange-
geven welke personen vanuit de organisatie bevoegd zijn
om informatie en/of opdrachten te verstrekken aan de
administratie, met financiële gevolgen

5. de CASO-overzichten, de facturen en de bekostigings-
overzichten worden op een logische en toegankelijke
wijze geordend

6. er wordt geregeld (ten minste één keer per maand)
financiële informatie verstrekt vanuit de
personele/financiële administratie aan het
bestuur/management van de organisatie

7. er is sprake van een evenwichtige beleidscyclus waarin
ruimte is voor de wettelijke en reglementaire inspraak

E. Te stellen vragen
1. is er sprake van een bestuurlijke organisatie die zich

kenmerkt door heldere (beslis)lijnen en goed gescheiden
verantwoordelijkheden? (indien nee: dan is het nodig de
bestuurlijke organisatie onder de loep te nemen)

2. is er sprake van veel herstelboekingen? (indien ja, dan is
het nodig de administratieve organisatie onder de loep te
nemen)

3. is er sprake van veel tussenrekeningen in de administra-
tie? (indien ja, dan is het nodig om na te gaan of dit nodig
of noodzakelijk is binnen de geldende boekhoudvoor-
schriften)
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3. er zijn duidelijke en schriftelijk vastliggende afspraken
gemaakt in de organisatie over de administratie en de
wijze van administratie voeren – als de administratie
wordt gevoerd door een derde (administratiekantoor): er
is een contract waarin de wederzijdse rechten en ver-
plichtingen zijn opgenomen en er zijn heldere en vastge-
legde afspraken over de in acht te nemen kwaliteitsnor-
men

4. er is een duidelijke richtlijn waarin is opgenomen welke
informatie vanuit de administratie aan het management
moet worden verstrekt en met welke regelmaat, dan wel
op welke tijdstippen, die verstrekking plaats moet vinden

5. er zijn duidelijke en vastgelegde afspraken over een
regelmatig weerkerende planning- en controlcyclus ten
behoeve van de organisatie, vanuit de administratie

6. er is een regelmatig evaluerend overleg binnen de orga-
nisatie met betrekking tot de administratie, danwel met
het administratiekantoor indien deze is uitbesteed

7. het evaluerend overleg, bedoeld onder D6 strekt zich
tenminste uit over de managementinformatie, over de
jaarbegroting, over de meerjarenbegroting, over de liqui-
diteitsbegroting, over de solvabiliteitsbegroting, over de
jaarrekening en de overige jaarstukken
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B. Financiële organisatie
1. indien de administratie is uitbesteed: werken met een

duidelijk omlijnd dienstverleningspakket, waarin een
heldere opsomming is opgenomen van uit te voeren
werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten,
alsmede van de kwaliteitsniveaus die worden nage-
streefd en de wijze waarop die gemeten wordt (service
level agreements)

2. duidelijk overzicht van geldende activagroepen
3. hantering van heldere, eenduidige, vaste, reële en in de

accountancy geaccepteerde waarderingsgrondslagen bij
de financiële verslaglegging

4. hantering van helder en eenduidig schema van voorzie-
ningen en reserves dat voldoet aan de administratieve en
fiscale voorschriften 

C. Kengetallen
1. langs elektronische weg onmiddellijk kunnen beschik-

ken over alle actuele financiële en personele informatie
die redelijkerwijs relevant kan zijn voor de uitvoering van
de bestuurs- of managementtaak

D. Procedures
1. er is een beschrijving van het taakgebied van het besluit-

vormend orgaan (meestal: bestuur) in de organisatie en
van het uitvoerend orgaan (meestal: bovenschools
management)

2. er is een statuut waarin de taken tussen het besluitvor-
mend orgaan en het uitvoerend orgaan duidelijk zijn
afgebakend
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Adressen

AOb
Postbus 2875
3500 GW Utrecht
(0900) 4636262
info@aob.nl
www.aob.nl 

AVS (mede namens PCSO)
Postbus 1003
3500 BA Utrecht
(030) 2361010
info@avs.nl
www.avs.nl 

Besturenraad
Postbus 907
2270 AX Voorburg
(070) 3481148
lumpsum@besturenraad.nl
www.besturenraad.nl 

Bond KBO
Postbus 82158
2508 ED Den Haag
(070) 3568600
info@bkonet.nl
www.bondkbo.nl

Concent
Postbus 166
8000 AD Zwolle
(038) 4231040
info@concent.nl
www.concent.nl

CMHF
Postbus 176
2260 AD Leidschendam
(070) 4191919
unieinfo@uniebve-vo.nl
www.cmhf.nl 

Onderwijsbond CNV
Postbus 732
2700 AS Zoetermeer
(079) 3202020
scholing@ocnv.nl
www.ocnv.nl 

VBS
Bezuidenhoutseweg 251-253
2594 AM Den Haag
(070) 3315252
vbs@vbs.nl
www.vbs.nl 

VGS
Postbus 5
2980 AA Ridderkerk
(0180) 442675
secretariaat@vgs.nl
www.vgs.nl 

VOS/ABB
Postbus 162
3440 AD Woerden
(0348) 405200
helpdesk@vosabb.nl
www.vosabb.nl 

Ministerie van OCW
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
(070) 4123456
info@minocw.nl
www.minocw.nl

ICO Helpdesk 
Primair Onderwijs
(079) 3232333
icohelp@cfi.nl
www.cfi.nl
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III. Van ‘minimaal vereist niveau’ naar
‘hoog niveau’

Niet alle besturen en scholen zullen bij de aanvang voldoen
aan het ‘hoge niveau’ zoals beschreven in onderdeel II. Om
lumpsumfinanciering in te voeren is dat ook niet (meteen)
noodzakelijk. Indien besturen en scholen op termijn van
enkele jaren gaan voldoen aan het ‘hoge niveau’ is dat vol-
doende. Als ‘tussenniveau’ zou dan gedefinieerd kunnen
worden de situatie waarbij wordt voldaan aan de onderdelen
genoemd in IIA, IIB, en IIC.
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Projectbureau lumpsum 
primair onderwijs
Postbus 2511
3500 GM  Utrecht
Bezoekadres: 
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT  Utrecht
(030) 292 7881
info lumpsumpo.nl
www.lumpsumpo.nl


